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  W odpowiedzi na petycję z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zainstalowania na terenie 
miejscowości Gizałki jednej lub kilku czujek mierzących stężenie zanieczyszczeń powietrza informuję, 
że w dniu 17.09.2020 r. przeprowadziłem rozpoznanie rynkowe w zakresie firm dostarczających 
czujniki jakości powietrza oraz wykonałem analizę możliwości zainstalowania takich urządzeń na 
terenie gminy. Kwota zakupu takiego urządzenia wg rozeznania cenowego wynosi 2.829 zł oraz 92 zł 
abonament miesięczny. 

Ponadto, Państwa petycję przedstawiłem na posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki                    
w dniu 28.09.2020 r. Po przeanalizowaniu sprawy Rada Gminy nie wyraziła zgody na zabezpieczenie            
w budżecie Gminy kwoty 3.933 zł/rok uznając, że taki wydatek nie daje wymiernych efektów w postaci 
poprawy jakości powietrza. 

Z myślą o czynnych sportowcach, wychodząc naprzeciw ograniczeniu aktywności ruchowej                    
mieszkańców, na terenie gminy Gizałki zostały  stworzone i odpowiednio zaaranżowane trzy trasy dla 
aktywności ruchowej. Wszystkie trasy mają wyznaczone miejsca, które umożliwiają przeprowadzenie 
rozgrzewki rozruchowej, a także pozwalają na bezpieczne zaparkowanie pojazdów.  

Jednocześnie informujemy, że Gmina Gizałki w 2019 r. zawarła porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczące realizacji programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej                                        
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. W związku z ww. porozumieniem Gmina oferuje pomoc na etapie składania 
wniosku mieszkańcom, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji w ramach ww. programu.                    

Ponadto, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r.               
(tzw. „uchwałą antysmogową”) urządzenia, których eksploatacja rozpoczęła się w dniu 1 maja 2018 r. 
lub później muszą spełniać wymogi ekoprojektu. Kotły pozaklasowe (niespełniające wymogów klasy 3, 
4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2024 r. Kotły klasy 3 i 4 
mogą być eksploatowane do stycznia 2028 r. Kotły klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed     
1 maja 2018 r. mogą być eksploatowane bezterminowo. Ww. uchwałą został wprowadzony również 
zakaz stosowania w domowych piecach paliw stałych najgorszej jakości: węgla brunatnego, mułu                       
i flotokoncentratu węglowego, bardzo drobnego miału oraz niesezonowanego drewna o wilgotności 
powyżej 20%. 
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